LÄÄKETIETEEN KOULUTUKSEN YHDISTYS

TOIMINTAKERTOMUS
Toimintakertomus ajalle 1.1.2013 – 31.12.2013
Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen vuosikokous valitsi 16.4.2013 pidetyssä vuosikokouksessa
hallituksen: pj Minna Kaila, varapj Olli Vainio, sihteeri Jaana Franck, varainhoitaja Janna WaltimoSiren ja muut hallituksen jäsenet Juhani Jääskeläinen, Outi Kortekangas-Savolainen, Jussi
Merenmies, Ritva Näpänkangas , Jetro Tuulari ja Essi Varkki.
Hallitus piti toimikaudella 4 kokousta, jotka järjestettiin videoneuvottelukokouksina. Osassa
kokouksista osa jäsenistä oli kokoukseen yhteydessä puhelimen välityksellä.
Vuoden 2013 aikana yhdistyksen jäseneksi liittyi 8 henkilöä. Jäsenyydestä erosi 1 henkilö. Jäseniä
oli vuoden 2013 lopussa 107.
Vuosikokous päätti kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi Heli Vinkka-Puhakan. Ennestään
yhdistyksellä oli 3 kunniajäsentä: emeritus professorit Kauko Kouvalainen, Amos Pasternack ja
Mikko Salaspuro.

Lääkärikouluttajan ja hammaslääkärikouluttajan erityispätevyys
Erityispätevyystoimikuntaan (kausi 2011-2014) kuuluvat: Leila Niemi-Murola,(pj), Noora Skants
(siht.), Kati Hakkarainen, Kaisa Karjalainen, Tomi Laitinen, Veli-Matti Leinonen, Päivi Meriranta,
Eeva Pyörälä, Anna-Liisa Svedström-Oristo, Raija Tuononen, Juha Pekka Turunen.
Vuonna 2013 erityispätevyystoimikunta on kokoontunut neljä kertaa, kokoukset ovat olleet
videovälitteisiä.
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Yksi hakemus hylättiin siirtymäaikasäännöksin tehdylle hakemukselle myönnetyn määräajan
umpeutumisen vuoksi. Yksi aiemmin ilmoittautunut hakija keskeytti erityispätevyyden
suorittamisen.

Lääkäriliitto teki erityispätevyystoimikunnalle aloitteen, että erityispätevyys voitaisiin myöntää
suoraan erityispätevyystoimikunnan esityksen perusteella. Aiemmin vaadittua hakijan omaa
hakemusta Lääkäriliittoon ei enää tarvita. Tämä menettely hyväksyttiin
erityispätevyystoimikunnassa ja samoin myös Hammaslääkäriliitossa.
Erityispätevyyshakemusten käsittelyaikaa pyrittiin lyhentämään siten, että hakemukset jaetaan
erityispätevyystoimikunnan tarkastajille sähköpostitse myös kokousten välissä, ja hakijalle voidaan
lähettää täydennyspyyntö jo ennen kokouskäsittelyä tarkastajien lausuntojen perusteella.
Tavoitteena jatkossa on, että kukin hakemus käsiteltäisiin erityispätevyystoimikunnan kokouksessa
vain kerran.
Erityispätevyystoimikunta päätti, että yksittäisten koulutusten ns. ennakkohyväksymisestä
erityispätevyyteen kelpaaviksi koulutuksiksi pidättäydytään. Koulutukset hyväksytään portfolioiden
käsittelyn yhteydessä.
Portfolion täyttöohjeita tarkennettiin.
Duodecimin internetsivujen uudistukseen liittyen Veli-Matti Leinonen valittiin
erityispätevyystoimikunnan internet-vastaavaksi.
Erityispätevyystoimikunta päätti luopua paperien arkistoinnista ja jatkossa dokumentit pyydetään
pääsääntöisesti skannattuna sähköisessä muodossa. Asiakirjat arkistoidaan ensisijaisesti sähköisessä
muodossa.
Yhdistyksen verkkosivut
Yhdistyksellä on omat verkkosivut, jotka uudistettiin vuoden 2013 aikana liittyen Duodecimin
jäsenyhdistyksilleen tarjoaman verkkosivujärjestelmän uudistukseen. Verkkosivujen osoite on
www.laaketieteenkoulutuksenyhdistys.fi . Nettisivuvastaavaksi on lupautunut Veli-Matti Leinonen.
Myös yhdistyksen sihteeri voi päivittää sivuja.
Verkkosivupalvelujen nykyinen tarjoaja on Yhdistysavain. Palvelun kautta on mahdollista saada
järjestymään esim. jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenmaksujen keräys.

AMEE ja ADEE
Yhdistys on vuonna 2013 jatkanut Association for Medical Education in Europen (AMEE)
institutional member-jäsenyyttä.
Yhdistyksen jäsen Kati Hakkarainen on jatkanut AMEE:n executive boardin jäsenenä, toimikausi
on päättymässä vuonna 2015. Hän toimii edelleen e-learning työryhmän puheenjohtajana (kausi
2011-14).
Yhdistys on jatkanut AMEEn verkkokoulutusfoorumin MedEdWorldin Premium-jäsenyyttä, johon
kuuluu yhdistyksen jäsenille ilmainen MedEdWorldin käyttöoikeus.
AMEEn vuoden 2013 kongressi järjestettiin 24.-28.8.Prahassa, läsnä oli useita yhdistyksen jäseniä.
Association for Dental Education in Europe (ADEE) vuosittainen kongressi pidettiin 28.-31.8.
Birminghamissa. Yhdistysläisiä oli läsnä myös ADEEssa.

Koulutustoiminta
Duodecimin ja LKY:n yhteistyössä suunnittelema viides Lääkärikouluttajien Kesäkoulu pidettiin
12.-14.6.2013 Laukaassa Varjolan tilalla, aiheena oli ’Motivoi ja motivoidu!’. Hallituksen
nimeäminä LKY:n edustajina suunnittelutyöryhmässä toimivat ja Terhi Karaharju-Suvanto ja Jaana
Franck, sekä yhdistyksen hallituksesta myös Olli Vainio Duodecimin koulutusvaliokunnan
edustajana. Kurssilaisia oli n. 20.
Yhdistys on ollut mukana vuoden 2014 Lääkärikouluttajien Kesäkoulun suunnittelussa, hallituksen
nimeäminä LKY:n edustajina suunnittelutyöryhmässä ovat toimineet Ritva Näpänkangas (pj), Olli
Vainio ja Essi Varkki.
Yhdistys järjesti Helsingin Lääkäripäivillä yhteistyössä NLY:n ja SML:n kanssa 10.1.2013 session,
jonka aiheena oli ’Perehdytystä ja ohjausta – työpaikalle ja ammattiin’.
Yhdistyksen edustajina järjestelyissä toimivat Leila Niemi-Murola ja Minna Kaila. Vastaava
koulutus järjestettiin myös Turun Lääketiedepäivillä 6.11.2013 otsikolla ’Perehdytystä ja ohjausta –
työpaikalle ja ammattiin’.
Yhdistys järjesti maassamme ensimmäisen lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutuksen
tutkimusta käsittelevän seminaarin (AMEF) 14.3.2013 Turussa. Prof. Pekka Kääpä toimi
ohjelmaryhmän puheenjohtajana. Ulkomaisia vieraita oli kaksi, kyseiseen aikaan muutenkin
maassamme vierailleet professorit Elz Boshuisen Hollannista ja Hans Gruber Saksasta. Seminaari
järjestettiin kokonaisuudessaan englanniksi. Seminaarissa oli osallistujia noin 70, paikallisten osuus
oli suuri, mutta kaikista lääketieteellisistä opinahjoista oli edustajia.
Yhdistys on aloittanut vuoden 2014 AMEF-kokouksen suunnittelun. Kokous tullaan järjestämään
27.3.2014 Helsingissä, tarkoituksena on järjestää yhdistyksen vuosikokous samassa yhteydessä.
Paikallisen ohjelmaryhmän puheenjohtajana toimii dos. Eeva Pyörälä.

